
 

 1 

 
REFERAT BESTYRELSESMØDE 

 
Indkaldt: 7.3.2018 

 
 

Dato: Onsdag d. 14.3.2018 – kl. 18.00 
Sted: Idrætscenter Nyborg, Storebæltsvej 13, 5800 Nyborg. Mødelokale Storebælt 
Referent: Keld Arentoft 
Deltagere: Hans Henrichsen, Ken Brandenburg, Lis Egelund Jepsen, Preben Henriksen, Allan Bau Petersen, 

Peter Johansen, Lars Alkærsig, Carl Haals, Hans Christian Nielsen og Lisbet Lambert. 
Afbud: Erik Rosengaard, Jørgen Andersen, Claus Johanson  

 
Dagsorden: 
 
1. Nyt fra formanden 

• Input til formandens beretning på generalforsamlingen. 
• Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter på valg og ønsker om genvalg. 

På valg er: Peter Johansen, Lasse Alkærsig, Carl Haals og Claus Johanson samt  
suppleanter Hans Christian Nielsen og Jørgen Andersen. 
Medarbejderrepræsentant vælges af personale, opstillere er klar senest mandag d. 26/3 kl. 12.00 

2. Nyt fra Centerleder 
• Dagligdag 
• Økonomi vedr. overtagelse af rengøringen i Motionsklubben Elefanten samt Skovparkhallen  

3. Økonomi 
• Finansbalance pr. d. 28/2 2018 (Se bilag) 
• Gennemgang og underskrift af årsregnskab 2017 

4. Eventuelt 

 
 
1) 

• Gode input til formandens beretning blev modtaget. 
• Peter Johansen – ønsker genvalg. 

Lasse Alkærsig – ønsker genvalg. 
Carl Haals – ønsker genvalg. 
Claus Johanson – ønsker ikke genvalg. 
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Som suppleanter ønsker Hans Christian Nielsen og Jørgen Andersen, begge genvalg. 

2) 
• Se bilag. 
• Gennemgang af investeringen på driftsmidler for rengøringen i Skovparkhallen. Beslutning om investering af 

kr. 106.000,00 blev godkendt. 
Der er aftalt dialog med Nyborg Kommune om denne investering kan indgå i puljen for større 
driftsanskaffelser til Idrætscentre. 

 
3) 

• Finansbalance pr. d. 28/2 2018 blev gennemgået. (Se bilag) 
• Årsregnskab og Revisionsprotokollat 2017 blev gennemgået, godkendt og underskrevet. (Se bilag) 

Revisionsprotokollatet taget til efterretning, i det centerlederen har beskrevet praksis i udbetalinger til 
kreditorer og at der på alle udbetalinger til kreditorer er 2 underskrifter. 1 fra bestiller og godkendelse af bilag 
samt 1 for godkendelse af udbetaling.  

 
4) 

• Allan Bau Petersen ønsker at muligheden for salg / udlevering af lændeklæder til bade brug i svømmehallen 
undersøges. Keld undersøgere dette. 

• Preben Henriksen ønskede tegninger af fase 0 + 1 vedr. renoveringen af Svømme- og Badeland udsendt til 
bestyrelsen (se bilag). Tegninger er kun vejledende, da projektet ikke endnu er færdigprojekteret. 

•  Carl Haals forespurgte på muligheden for at få opsat NGIF fanen, fra opstarten af NGIF, i Idrætscenter 
Nyborg. Dette syntes bestyrelsen var en god ide, og Carl Haals blev bedt om at gå videre med dette 
arbejde.  

 
 
 
 
 
 

Referat er udsendt med 8 dages høringsfrist. Efter mandag d. 26. marts 2018 betragtes referatet som godkendt. 


